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FÖRSLAG

Utskottet för regional utveckling uppmanar budgetkontrollutskottet att som ansvarigt utskott 
infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet välkomnar med intresse årsredovisningen för 2008, och särskilt 
EIB-gruppens verksamhetsberättelse och rapport om företagsansvar vari man redogör för 
de åtgärder som vidtagits för att uppfylla bankens strategiska mål som kompletterar och 
förstärker EU:s politiska mål.

2. Europaparlamentet noterar att ekonomisk och social sammanhållning och konvergens, och 
i synnerhet konvergenspelaren i EU:s sammanhållningspolitik, är ett av EIB:s huvudmål.

3. Europaparlamentet värdesätter att EIB bidrog till konvergensmålet genom att låna ut 
21 miljarder EUR, 41 procent av EIB:s totala utlåning i EU, till konvergensprojekt.

4. Europaparlamentet betonar mervärdet av att vidta åtgärder i samarbete med kommissionen 
samt av bankens tillvägagångssätt att ge extra stöd och kraft till strukturfondsinsatser.

5. Europaparlamentet uppmanar EIB att i sina årsredovisningar utveckla en mer detaljerad 
och metodologiskt harmoniserad analys av tillämpningen av de finansiella instrument som 
kompletterar strukturfondernas verksamhet. I detta sammanhang skulle banken kunna 
förklara för parlamentet hur Finansieringsinstrumentet för riskdelning, som den har 
inrättat tillsammans med kommissionen, fungerar. Av särskild relevans är samspelet 
mellan detta instrument, finansieringen inom ramen för det sjunde ramprogrammet för 
forskning samt strukturfonderna.

6. Europaparlamentet begär att EIB:s redovisning i framtiden redogör för större lån som 
kompletterar bidrag från Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) till regioner som 
genomför tekniskt avancerade program eller program som är kopplade till förnybar eller 
ren energi.

7. Europaparlamentet erkänner den viktiga roll som EIB spelar genom att stödja små och 
medelstora företag under finanskrisen. Parlamentet noterar i detta sammanhang att på 
begäran av EIB:s aktieägare har 30 miljarder EUR öronmärkts för lån till små och 
medelstora företag under perioden 2008–2011 och att hälften av denna summa har 
tillgängliggjorts mellan 2008 och 2009. Parlamentet är medvetet om den inbyggda 
hävstångseffekt som fastställer att för varje euro som EIB lånar ut till en finansiell partner 
måste partnern visa att den har givit två euro i krediter till små och medelstora företag.


